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Úvodní slovo ředitelky
Čas letí jako bláznivý
já nechytím ho, ani vy,
tak zbývá nám jen vzpomínání... zpíval ve své písni Muzika Karel Gott
Konec roku a začátek nového nás vede k zamyšlení a bilancování uplynulého roku a
stanovení si plánů na další období. Ani v našem domově tomu není jinak. Dokonce máme
zákonnou povinnost každoročně hodnocení naší činnosti sepsat do výroční zprávy! Dovolte
mi tedy trochu se poohlédnout za uplynulým rokem 2019.
Hned v prvních dnech nového roku jsme museli zpracovat pro zaměstnance výplaty za
měsíc prosinec, následovalo vyúčtování dotací, vypracování výroční zprávy a dalších
povinných statistik. K tomu nás ještě v lednu stihla „přepadnout“ první kontrola z krajské
hygienické stanice, v únoru následovala velmi přísná a podrobná dvoudenní kontrola z
Inspektorátu práce z Ostravy.
Ale nejnáročnější úkol – postavit a zkolaudovat venkovní plošinu do zahrady na nás
teprve čekal s termínem ukončení 31. srpna. Následoval „kolotoč“ různých jednání, vyhlášení
výběrového řízení, podepsání smlouvy, předání staveniště, betonování základů, montáž,
kontrolní dny, následná stavba chodníku od výtahu na nádvoří, kolaudační řízení až do
předání funkční plošiny a vyúčtování přidělené finanční dotace. Firmě HV výtahy se podařilo
včas předat hotové funkční dílo, které slouží k bezbariérovému přístupu obyvatel domova na
parkoviště, a navazuje do prostor oblíbené a při teplém počasí hojně navštěvované zahrady.
Finálním zakončením této akce byla montáž kamerového systému, který soustavně monitoruje
nejen dění venkovních prostor okolo domova, ale nově tedy i okolí venkovní plošiny.
Současně s výstavbou venkovní plošiny byla zaměstnanci domova vyklizena velká společná
koupelna, která se následně změnila ve staveniště. Plánovaná kompletní rekonstrukce
probíhala v letních měsících „pod taktovkou“ místního pana starosty, který zajistil
financování této akce z rozpočtu obce Slavkov. Ani zaměstnanci domova nezaháleli.
Panu údržbáři se postupně podařilo zkulturnit část naší zahrady: keře dostaly razantní
sestřih, břeh vedle altánu byl zasypán štěpkou a osázen okrasnými jehličnany. Thuje před
vchodem domova přesadil do nových květináčů. Také vzorně uklidil sklepní prostory.
Nezapomněli jsme ani na vnitřní prostory domova. Pokračovali jsme v montáži otěrových
desek a madel v atriu a jídelně. Některé pokoje a chodby byly vymalovány. Dokončena byla
rekonstrukce venkovní markýzy na terase. Do oken z kuchyně do jídelny, sloužící na výdej
stravy a příjem použitého nádobí, byly nově vyrobeny a namontovány rolety. Ty nahradily
stávající těžká okna dřevěná, a šetří kuchařům záda při otevírání výdajových oken.
Dokončili jsme rekonstrukci společenské místnosti, ve které se nám podařilo během
několika let vymalovat, vyměnit osvětlení, dovybavit novými úložnými prostory, pohodlnými
židlemi s madly, teráriem, televizí s velkou obrazovkou, funkčním počítačem a tabletem pro
seniory. Nakonec došlo v loňském roce i na výměnu podlahové krytiny, která svoji světlou
barvou celou místnost rozzářila.
Nákladnou opravou prošel i osobní lůžkový výtah. Do sklepa a v hale před kaplí byly
namontovány nové radiátory. Velmi náročná byla pro pana elektrikáře také oprava ventilátorů
ve druhém poschodí atria za použití zapůjčené vysoké venkovní plošiny. Prádelna má novou
nerezovou polici na prací prášky a parní žehličku DOMO.
Pamatovali jsme také na pokoje našich obyvatel. Zakoupili jsme další dvě elektricky
ovládané polohovací postele, šest mobilních zástěn na ochranu soukromí obyvatel, téměř
třetina obyvatel leží na nových antidekubitních matracích. Po chodbách jezdí zaměstnanci s
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novými bezhlučnými vozíky, které slouží k přepravě jídla a použitého nádobí.
Při celoročním náročném provozu poskytované sociální služby, bohaté aktivizační
činnosti a administrativní zátěži se nám podařilo nově navázat spolupráci s dobrovolnicemi,
které navštěvovaly naše obyvatele domova, chodily s nimi na vycházky, povídaly si a hrály
společenské hry.
V prosinci jsme také ukončili několikaměsíční archivační práce všech písemností od
roku 2005. Část dokumentů – archiválií převzala zaměstnankyně Státního okresního archivu
v Opavě k trvalému uložení.
Poslední dny roku jsme věnovali kulturním pořadům pro obyvatele.
Čas letí jako bláznivý… a tak jsme zjistili, že je opět konec roku, a mnozí z nás si
nestihli vyčerpat ani řádnou dovolenou (taky mezi ně patřím).
Rok s pořadovým číslem 2019
zavřel za sebou dveře.
Co nový rok 2020 přinese, to nikdo z nás neví.
Tak všem obyvatelům domova, zaměstnancům, rodinným příslušníkům, přátelům,
známým i náhodným čtenářům naší výroční zprávy
přeji lásku, štěstí, zdraví.
Mgr. Pavla Žaludová
ředitelka

Návštěva Kostela sv. Anny ve Slavkově – Boží hrob (Velikonoční svátky)
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I. Předmět činnosti, poslání, cíle a okruh osob, jimž poskytujeme
sociální službu
1.1 Předmět činnosti
Předmět činnosti je vymezen zřizovatelem Obcí Slavkov ve zřizovací listině ze dne
23. 3. 2005 s účinností od 1. 7. 2005 a dodatky č. 1, 2, 3 a 4 ke zřizovací listině.
Hlavním účelem zřízené organizace je poskytování pomoci a podpory fyzickým
osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb pro občany obce
Slavkov a přilehlého okolí.
Předmět činnosti: Základním předmětem činnosti je poskytování sociálních služeb podle
§ 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách – domovy pro seniory.
Registrace služby: pod č. j. MSK 195737/2007, ze dne 19. 12. 2007
Identifikátory: 7651821 (domovy pro seniory),
Statutárním orgánem organizace je ředitelka, kterou jmenuje a odvolává Rada Obce
Slavkov. Ředitel je také ze své činnosti odpovědný Radě obce, starostovi, zastupitelstvu.
Ředitelka jedná jménem organizace samostatně a podepisuje písemnosti za organizaci.
Pobytová sociální služba obsahuje podle § 49 „domovy pro seniory“ tyto základní
činnosti:
poskytnutí ubytování
poskytnutí stravy
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
aktivizační činnosti
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

1.2 Poslání
Posláním Domova pro seniory Seniorcentrum Slavkov je zajistit celoroční
pobytovou službu seniorům ze Slavkova a okolí, kteří z důvodu snížené soběstačnosti a
dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu nejsou schopni žít ve svém domácím prostředí.
Seniorům nabízíme sociální službu v důstojném prostředí, v přátelské atmosféře Domova
s menší kapacitou. Při poskytování služeb klademe důraz na individualizovanou podporu a
péči při zvládání běžných denních činností, podporu při udržování rodinných kontaktů a
aktivní využívání volného času se společenským a kulturním vyžitím.

1.3 Cíle služby
udržení dané míry soběstačnosti uživatele po co nejdelší dobu (soběstačnost v různých
oblastech)
harmonie v mezilidských vztazích uživatele
udržení či navázání vztahů s blízkými osobami uživatelů
aktivní prožívání volného času, účast na kulturních, společenských a duchovních akcích
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propojení veřejného života s životem v Domově, navázání na veřejné služby v obci –
využití dalších zdrojů v obci – kadeřnice apod.
Vyhodnocování cílů se provádí jednou v roce. Měřítka naplnění cílů jsou upravena ve
standardu č. 15.

1.4 Okruh osob, kterým je služba určena
Cílovou skupinu tvoří mladší a starší senioři (65 let a více) se sníženou soběstačností
zejména z důvodu věku, a nepříznivým zdravotním stavem, kteří nejsou schopni žít ve svém
přirozeném domácím prostředí a potřebují úplnou nebo částečnou podporu a jsou závislí na
pomoci jiné fyzické osoby.

1.5 Okruh osob, kterým služba není určena
Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov může odmítnout poskytování sociální služby,
pokud:
neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu
osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje
poskytnutí takové sociální služby,
osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před
touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností
vyplývajících ze smlouvy.
Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov neposkytuje sociální službu, pokud:
zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
zájemce není schopen pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční
nemoci,
chování zájemce by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo
kolektivní soužití.

Návštěva hospůdky Žumpa
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II. Sociální péče a služby
2.1 Obyvatelé a kapacita zařízení
2.1.1 Skladba uživatelů1, kapacita zařízení

Počet klientů

40

Ubytování - pokoje

32

20
muži

20

20

ženy

5

10

celkem pokojů

30

27

30

8

10

12
0

počet klientů

0

0

pokoj
jednolůžkový
pokoj
dvoulůžkový

k 31.12.2019

k 31.12.2019

Počet a skladba klientů se nemění. Struktura je daná počtem pokojů a příslušných lůžek.
Materiálně technický standard pro domovy pro seniory uvádí:

Standardem jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje. Pokoje nesmí být průchozí.
V roce 2018 byly stavebními úpravami rozděleny 3 3lůžkové pokoje na 1lůžkové a 2lůžkové.
Žádný pokoj není již 3lůžkový.

Věkové kategorie
100

86,2

86,6

85,8

počet klientů

80

do 65 let

60
40

66-75 let
32

31

20
12

18
10

76-85 let

31
18

1

7
14

1

12

16
10

86-95 let
2

0
k 31.12.2017

k 31.12.2018

nad 96 let
průměrný věk klientů

k 31.12.2019

1

Ke konci roku 2019 bylo v našem domově 31 klientů z celkových 32 z důvodu úmrtí klienty dne 22. 12. 2019.
Nástup nového uživatele byl uskutečněn v měsíci lednu 2020.
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Mobilita
35

31

32

31

30
25

počet klientů
18

20

16

13

15

16 15

14

trvale upoutaní na lůžko
mobilní za pomoci kompenzační
pomůcky

10
5
0
k 31.12.2017

k 31.12.2018

k 31.12.2019

Stupeň závislosti
35

32

31

30

31

počet klientů

25
20

15

15

12

I. stupeň závislosti

18

17

II. stupeň závislosti

12

11

III. stupeň závislosti

10
5

1

IV. stupeň závislosti

2

3

1

1

0 1

0

0

bez přiznaného PnP

0
k 31.12.2017

k 31.12.2018

k 31.12.2019

2.1.2 Pohyb klientů

Pohyb klientů
50
40

44
32

38
31

38
31

přijatí

30
20
10

počet klientů

odešli

12

10

6

7

7

7

2

0

0

k 31.12.2017

k 31.12.2018

k 31.12.2019

0

úmrtí
služba poskytnuta celkem

V případě zájmu o přihlášení obyvatele k trvalému pobytu v Seniorcentru je podána
žádost místně příslušnému městskému úřadu.
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Přesazování muškátů

2.2 Sociální péče a služby
2.2.1 Úsek sociální péče
Veškerý svůj čas a energii jsme stejně jako v předchozích letech soustřeďovali do
zkvalitňování námi poskytovaných služeb. Jedná se o zdlouhavý a nekončící proces, zejména
z důvodu stále se rozšiřující nabídky pomůcek pro samotné klienty nebo pro pečující
personál. Během vykonávání své práce se řídíme nejen pracovními postupy, ale také
standardy kvality, které jsou pro nás stěžejním dokumentem a předlohou či představou, jak má
kvalitně poskytovaná služba vypadat. Snažíme se, aby tomu tak bylo také v praxi a věříme, že
se nám to daří. Zároveň společně se všemi zaměstnanci neustále pracujeme na aktualizaci a
srozumitelnosti těchto dokumentů.
I přes nutnou administrativní část naší práce, je pro nás stále na prvním místě kontakt se
samotným klientem. Pracovní postupy, metodiky a také standardy kvality nám dávají podnět
ke zkvalitňování vybavenosti tak, aby odpovídala potřebám a přáním uživatelů a také
napomáhala zlepšit pracovní podmínky pečujících. Stejně jako v předchozích letech byly v
roce 2019 zakoupeny elektrické polohovací postele (2) usnadňující manipulaci s imobilními
klienty. Dále jsme zakoupili dalších 6 mobilních zástěn, které se nám již v předchozích letech
osvědčily svou lehkou manipulací a skladností, a také jsou neodmyslitelnou součástí při
dodržování soukromí klienta, ať už při provádění toalety nebo jako vytvoření klidné zóny pro
spánek. Snažíme se co nejvíce podporovat soběstačnost našich klientů. I přesto, že většina
seniorů v našem zařízení je upoutána na mobilní invalidní vozík, snažíme se, aby svaly na
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dolních končetinách stále posilovali. V předchozím roce jsme pořídili elektrické šlapací kolo,
které téměř denně využívá většina našich obyvatel. Pokud je ale klient stále schopen chůze,
byť s pomocí nebo jen ujde několik málo kroků, provádíme nácvik chůze prostřednictvím
našeho nového chodítka s deskou a brzdami DYNAWAL, které nahradilo naše původní
chodítko. To potřebám klientů již nevyhovovalo. Zdravotní stav našich uživatelů se ovšem s
přibývajícím věkem, ať chceme nebo nechceme, zhoršuje, zejména v oblasti mobility a
úrovně sebeobsluhy. Proto byly pořízeny nástavce na WC sedátka usnadňující usedání a
vstávání klienta z toalety, a tím snížení míry závislosti na pomoci druhé osoby. Zhoršená
mobilita se projevuje také sníženou schopností upravit svou polohu, např. v lůžku. Klient není
schopen se sám otočit nebo jinak upravit svou polohu a zažívá tak pocit diskomfortu.
Pořízením vzduchových antidekubitních matrací jsme se jim snažili zajistit komfortní pobyt v
lůžku a také zamezit vzniku dekubitů či jiných komplikací s tím spojených. Pro nácvik
sebeobsluhy při běžných činnostech, jako je například stravování, jsme rozšířili vybavení o
nová pítka, hrnky či chrániče oděvů. Všechny nově zakoupené pomůcky nám pomáhají
udržovat danou míru soběstačnosti u klienta, samozřejmě ruku v ruce s lidským přístupem a
empatií našeho personálu.
2.2.2 Úhrady za pobyt v domově
Měsíční úhrada za pobyt v DPS zahrnuje:
a) poskytnutí ubytování:
1. ubytování a služby s bydlením spojené – el. energie, topení, teplá a studená voda,
možnost využití internetu, připojení k digitálnímu televiznímu vysílání, možnost
využívání radiopřijímače, varné konvice, ledničky a televizoru na pokoji, opravy a
malování, služby, všeobecný materiál, odpisy, mzdy a odvody z mezd,
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
b) poskytnutí stravy:
1. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám
dietního stravování v rozsahu 5x denně, diabetici 6x denně.
Podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách, činí maximální výše úhrady za ubytování v domovech pro seniory:
210 Kč/1den včetně úklidu, praní, žehlení a drobných oprav ložního a osobního prádla a
ošacení,
170 Kč denně za celodenní stravu včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou
stravy.
Obyvatelé Seniorcentra Slavkov platili v roce 2019 v průměru 81 % maximální částky
stanovené výše uvedenou vyhláškou za ubytování a 82 % za stravu.
Úhrady za poskytování ubytování a stravy – denní sazby

1 DEN
Jednolůžkový
pokoj
Dvoulůžkový
pokoj

Ubytování
denně

Strava
normální
(racionální)

Strava
diabetická

1den celkem
strava
normální

1 den
celkem
strava
diabetická

175Kč

140 Kč

150 Kč

315 Kč

325 Kč

165 Kč

140 Kč

150 Kč

305 Kč

315 Kč
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Úhrady dle počtu dní v měsíci – normální strava
CENA ZA
1 MĚSÍC
Měsíc
28 dní
Měsíc
29 dní
Měsíc
30 dní
Měsíc
31 dní

1 lůžkový
pokoj

2 lůžkový
pokoj

8.820 Kč

8.540 Kč

9.135 Kč

8.845 Kč

9.450 Kč

9.150 Kč

9.765 Kč

9.455 Kč

Úhrady dle počtu dní v měsíci – diabetická strava
CENA ZA
1 MĚSÍC
Měsíc
28 dní
Měsíc
29 dní
Měsíc
30 dní
Měsíc
31 dní

1 lůžkový
pokoj

2 lůžkový
pokoj

9.100 Kč

8.820 Kč

9.425 Kč

9.135 Kč

9.750 Kč

9.450 Kč

10.075 Kč

9.765 Kč

Uživateli zůstává po zaplacení úhrady za ubytování a stravu min. 15 % z jeho příjmů podle
ustanovení § 73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Výše nedoplatků
Kč112 364

Kč120 000
Kč100 000

Kč95 381

Kč80 000
Kč60 000

výše nedoplatků za ubytování a
stravu v kalendářním roce

Kč40 000
Kč18 204

Kč20 000
Kč0
k 31.12.2017

k 31.12.2018

k 31.12.2019

Průměrný starobní důchod v České republice činil ke konci prosince 2019 13.468 Kč.
Celkem 10 uživatelů Seniorcentra, tj. 31,25 %, pobíralo důchod v roce 2019 nižší než
průměrný.
Nedoplatky za ubytování a stravu hradí klientům na základě dohody rodinní příslušníci.
K 1. 1. 2019 byly zvýšeny důchody našich obyvatel průměrně o 1.574 Kč.
Jedné klientce byl přiznán příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení v celkové
roční výši 27.376 Kč a doplatek rodinných příslušníků tak v roce 2019 nebyl nutný.
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2.2.3 Procentuální podíl klientů na celkových příjmech příspěvkové organizace
ROK

2010

STÁTNÍ DOTACE
2 800 000
(PROSTŘEDNICTVÍM
Kč
MSK)
UŽIVATELÉ Dps –
2 961 925
ÚHRADY ZA
UBYTOVÁNÍ A
Kč
STRAVU
2 615 465
UŽIVATELÉ Dps –
PŘÍSPĚVKY NA PÉČI
Kč
455 184
ZDRAVOTNÍ
POJIŠŤOVNY
Kč
908 270
OSTATNÍ PŘÍJMY
Dps
Kč

150 000
Kč

ZŘIZOVATEL

2015

2017

2018

2019

3 095 000
Kč

4 237 000
Kč

5 906 000
Kč

6 651 000
Kč

3 472 633
Kč

3 347 735
Kč

3 479 211
Kč

3 440 753
Kč

3 013 520
Kč
900 786
Kč
531 995
Kč
600 000
Kč

3 741 900
Kč
781 917
Kč
587 633
Kč
700 000
Kč

4 196 424
Kč
1 077 146
Kč
721 722
Kč
550 000
Kč

4 265 809
Kč
1 240 721
Kč
734 927
Kč
700 000
Kč
+ 317 019
Kč

+ 320 000
Kč

ZŘIZOVATEL
INVESTICE

přestavba
pokojů

venkovní plošina
+ rekonstrukce
společné
koupelny

9 890 844 11 613 934 13 396 185 16 250 503 17 350 229
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

PŘÍJMY CELKEM

Náklady na platy zaměstnanců
14 000 000
12 000 000
10 000 000

11 047 930 Kč

12 057 043 Kč

2018

2019

9 058 437 Kč
8 264 868 Kč

8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
2016

2017

12

Příjmy rok 2017
5,23%
10,22%
31,63%

zřizovatel
státní dotace

52,92%

klienti Dps
ostatní příjmy

Příjmy rok 2018
5,36%
11,07%
36,34%

zřizovatel
státní dotace

47,23%

klienti Dps
ostatní příjmy

Příjmy rok 2019
5,86%
11,39%
zřizovatel
38,33%
44,42%

státní dotace
klienti Dps
ostatní příjmy
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2.2.4 Sociální práce
V naší práci na sociálním úseku jsme plynule pokračovali také v roce 2019. V samé
podstatě sociální práce se nic nemění, jen agenda, žádosti, potřeba poradit, zorientovat se
v systému roste. Prvořadí jsou pro nás naši obyvatelé, u kterých se snažíme, aby měli vše
v pořádku a netrápilo je zbytečné papírování. Obyvatelům, jejich rodinným příslušníkům, i
zájemcům o službu poskytujeme základní sociální poradenství a pomáháme jim při
vyřizování různých úředních záležitostí. Sociální pracovnice nejčastěji řeší agendu
příspěvku na péči a jiných dávek hmotné nouze, vyřizuje změnu trvalého bydliště spolu
s novými občanskými průkazy, průkazy ZTP (ZPT/P), změny v dosílání důchodu, předplatné
novin nebo vystavuje různá potvrzení. V případě potřeby dává doporučení na jiné sociální
služby, odborníky, kteří by mohli pomoci. Důležitou součástí veškerého jednání je příjemné
vystupování, pohodová atmosféra, aby obyvatelé domova i ostatní návštěvníci byli při
vyřizování „úřednických věcí“ spokojeni.
Vztahy s našimi obyvateli a vzájemná komunikace jsou pro nás, zaměstnance, velmi
důležité, proto si s klienty rádi povídáme, zjišťujeme, z čeho mají radost, co je naopak trápí,
jaká mají přání, co se jim nelíbí, v případě potřeby se je snažíme vyslechnout, podpořit,
motivovat, společně nastavit péči, která je pro uživatele vhodná. V tom jsou nám nápomocni
také rodinní příslušníci, jim za spolupráci náleží naše poděkování.
Jak je již uvedeno, sociální pracovnice věnuje velkou část sociální práce agendě
příspěvků na péči a dalším sociálním dávkám. Při vyřizování pokračuje výborná spolupráce
s Úřadem práce v Opavě, jehož pracovníci jsou vždy příjemní a ochotni pomoci. Vzhledem ke
zhoršujícímu se stavu našich obyvatel jsme po vzájemné domluvě v roce 2019 podali žádost o
zvýšení o příspěvku na péči u 10-ti osob. Jeden klient si požádal o toto zvýšení již před
nástupem do našeho zařízení. Z těchto 11 žádostí jich bylo 10 úspěšných, na 1 rozhodnutí
ještě čekáme.
Jednání se zájemci a žadateli o námi poskytovanou sociální službu zahrnuje
v poslední době více a více našeho času. Neustálé telefonní či e-mailové dotazy, příjem
nových žádostí, jejich následné posouzení a zpracování je opravdu časově náročné. Zájemcům
se věnuje nejenom sociální pracovnice, ale v době její nepřítomnosti také ostatní kolegyně –
ředitelka domova nebo vedoucí stravovacího provozu, která rovněž dokáže poskytnout
potřebné informace a formuláře. Všem se snažíme vše vysvětlit, zodpovědět jejich dotazy,
podpořit je. S mnoha lidmi jednáme opakovaně. Pro snadnější komunikaci zejména při
sociálních šetřeních a při prezentaci našeho Domova byl sociální pracovnici pořízen notebook
s mobilním internetem. Prostřednictvím něj může např. zájemcům prezentovat Domov
v elektronické podobě, ukázat fotky, vysvětlit, co je potřeba k žádostem apod. Tento notebook
je využíván také při aktivizační činnosti.
Při přijímání do Domova mají stále přednost občané Slavkova při dodržení podmínky
snížené soběstačnosti a samostatnosti, závislosti na jiné fyzické osobě. V roce 2019 k nám
byly přijaty 2 obyvatelky Slavkova, ostatní Slavkovští žadatelé (v počtu 35) měli a mají svou
žádost podanou do budoucna. Velmi mnoho žadatelů si náš domov chválí, jsou nadšení
z prostředí a atmosféry, kterou tady při své návštěvě pocítí, mají velmi dobré reference
týkající se naší práce, poskytované služby, aktivizační činnosti i prostředí.

14

ROK

2016
2017
2018
2019

NOVĚ
PŘIJATÉ
ŽÁDOSTI

ZAMÍTNUTO
ŽÁDOSTÍ[1]

NEZAŘAZENO[2]

POČET
PROVEDENÝCH
SOCIÁLNÍCH
ŠETŘENÍ
CELKEM

POČET
ŽÁDOSTÍ V
POŘADNÍKU
K 31.12.
CELKEM

ŽÁDOSTI

Aktuální

Ne
-aktuální

58
5
6
121
249
30
53
4
4
70
254
34
76
4
12
92
229
38
69
10
8
81
243
50
Tato čísla se každý měsíc s nově došlými či naopak vyřazenými žádostmi mění.

219
220
191
193

K evidenci žádostí, ale i k samotné sociální práci stále využíváme informační systém
Cygnus 2. Díky němu je administrativní práce jednodušší, systém nám pomáhá při
zpracovávání různých statistik, které se musí každoročně zpracovávat, a také při péči o
obyvatele domova (správa finančních prostředků, provádění měsíčního vyúčtování, evidence
poskytované péče). Slouží k rychlému vyhledávání informací o klientech i žadatelích o
službu. Výhodou je jeho propojení s ostatními úseky a rychlé předávání informací
v pracovním týmu.
Také v roce 2019 jsme pokračovali v aktualizaci metodik a různých pracovních
postupů. Práce nám šla od ruky pomaleji, než jsme doufali, ale věříme, že se nám do metodik
zdárně daří implementovat nové poznatky a doporučení tak, aby byly pro klienty a
zaměstnance přínosné a srozumitelné. Vážíme si podpory zejména Asociace poskytovatelů
sociálních služeb v ČR a Profesního svazu sociálních pracovníků v sociálních službách, které
nám poskytují potřebné informace a pružně reagují na naše dotazy. Informace získáváme také
od státních institucí, z různých školení, diskusních fór a konferencí, školících akcí apod.
V roce 2019 se sociální pracovnice účastnila celkem 11 vzdělávacích aktivit.
V minulém roce pokračovala spolupráce zejména se Slezskou univerzitou v Opavě,
která nám posílá své studenty na odborné praxe. Snažíme se jim svědomitě vše vysvětlit,
přiblížit problematiku sociálních služeb a seznámit je s chodem celého Domova. Odborné
vedení těchto praxí probíhá ve spolupráci celého týmu přímé péče.
Pokračujeme ve výpůjčce kompenzačních pomůcek, čehož využívají zejména
občané Slavkova. Zapůjčit si u nás můžete mechanické invalidní vozíky, různá chodítka,
francouzské berle, toaletní židle a mechanické polohovací postele. Ceny výpůjčky jsou nízké
(30 Kč – 300 Kč/ měsíc) a probíhají na základě vzájemně uzavřené smlouvy.
V rámci sociálního úseku sociální pracovnice také webové stránky Domova, kde se
daří náš domov dobře prezentovat. Stánky jsou navštěvovány zájemci o službu, rodinnými
příslušníky i obyvateli Slavkova. Pravidelně zde aktualizujeme informace o námi poskytované
sociální službě a o nadcházejících akcích, které doplňujeme fotografiemi z života našeho
domova.
Sociální práce a péče o naše obyvatele v Domově by nebyla možná bez vzájemné
týmové spolupráce, které si velmi vážíme a děkujeme za ni.

[1]
[2]

(z důvodu zdravotního stavu nutno péči zajistit jinou formou sociální služby – většinou domovy se zvláštním režimem),

(nebylo možné provést sociální šetření z důvodu úmrtí žadatele, nebo žadatel zrušil žádost před provedením sociálního
šetření z důvodu umístění do jiného zařízení nebo si podání žádosti rozmyslel).
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Posezení s klienty – „Vítání jara“
2.2.5 Sociální podmínky klientů
Přízemí – přízemní prostory jsou bezbariérové. Odtud do všech poschodí jezdí výtah.
Ten nelze bez dalších technických úprav použít k evakuaci osob. U hlavního vchodu jsou
umístěny poštovní schránky pro všechny uživatele (uživatelé či jejich klíčoví pracovníci mají
klíče u sebe), orientační tabule, stolek se židlemi, květiny. Vedle se nachází místnost pro
externí služby (probíhají zde služby pedikérky, kadeřnice, kosmetičky) a šatna zaměstnanců
(součástí je sociální zařízení). V přízemí se dále nachází jídelna spolu s prostory kuchyňského
provozu, společenská místnost s knihovnou, televizí a počítačem s internetovým připojením.
Společenská místnost slouží zejména pro aktivizační činnost klientů, také pro oslavy
narozenin klientů, jako návštěvní místnost, jsou zde pořádány porady či školení zaměstnanců.
Dominantou přízemí je velké atrium, kde probíhá většina kulturních a společenských akcí,
ranní cvičení apod. V přízemí dále najdeme halu, kapli (zde se za účasti faráře konají
bohoslužby), kanceláře ředitelky, vedoucí stravovacího provozu, sociální pracovnice a účetní,
sklad, strojovnu výtahu a úklidovou komoru, sociální zařízení.
1. poschodí – prostor prvního poschodí je přístupný schodištěm, které je vybaveno
elektrickou schodišťovou sedačkou a madly, přístupné je také výtahem. Prostory 1. poschodí
jsou bezbariérové. Nacházejí se zde pokoje uživatelů – 4 jednolůžkové a 6 dvoulůžkových.
Pokoje jsou vybaveny běžným nábytkem a signalizačním zařízením, u každého pokoje (vyjma
pokoje č. 1) je předsíň s odkládací stěnou. Součástí každého pokoje je sociální zařízení
(koupelna se sprchou a WC). V 1. poschodí se dále nachází sesterna, koupelna se sprchou a
perličkovou vanou, denní místnost pracovníků v sociálních službách. Součástí tohoto
poschodí je také terasa s markýzou a čajová kuchyňka, kde mají uživatelé k dispozici televizi,
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posezení a kuchyňskou linku vybavenou mikrovlnnou troubou, rychlovarnou konvicí či
myčkou nádobí. Součástí je také várnice s čajem a lednice, která slouží výhradně uživatelům.
Další prostory – WC, úklidová komora, sklad čistého prádla, sklad špinavého prádla (spolu
s výtahem na prádlo), sklad (slouží k uskladnění inkontinentních a kompenzačních pomůcek
uživatelů), hlavní uzávěr plynu pro plynovou kotelnu. Na chodbách nechybí dostatečné
osvětlení, vitrína s informacemi, nástěnné hodiny. Uživatelé a návštěvníci domova mohou
využít i posezení před sesternou.
V mezipatře 1. a 2. poschodí je plynová kotelna.
2. poschodí – prostor druhého poschodí je přístupný schodištěm, které je vybaveno
elektrickou schodišťovou sedačkou a madly. Schodiště slouží v případě evakuace jako
úniková cesta. Prostor 2. poschodí je přístupný výtahem a je zcela bezbariérový. Nacházejí se
zde pokoje klientů – 4 jednolůžkové a 6 dvoulůžkových. Pokoje mají stejné vybavení jako
v prvním poschodí. Ve druhém poschodí se dále nachází čajová kuchyňka, kde mají uživatelé
k dispozici posezení, televizi a kuchyňskou linku vybavenou mikrovlnnou troubou,
rychlovarnou konvicí, troubou na pečení (využívána v rámci aktivizace), várnicí s čajem a
lednicí, která slouží výhradně uživatelům. Dalšími prostory v tomto poschodí jsou – sklad
čistého prádla, sklad špinavého prádla, sklad (slouží k uskladnění inkontinentních či
kompenzačních pomůcek uživatelů) a sklad sloužící k uskladnění ochranných pracovních
pomůcek a textilií (povlečení, ubrusy apod.). Na chodbách je dostatečné osvětlení, vitrína
s informacemi, hodiny, zákoutí sloužící pro posezení uživatelů.
Vybavení pokojů – pokoje jsou vybaveny účelovým nábytkem, polohovacími
postelemi (mechanickými či elektrickými), uzamykatelnými skříněmi, uzamykatelnými
nočními stolky, peřináči, knihovničkou, stoly a židlemi, stropním světlem. Na všech pokojích
je signalizace k přivolání pomoci.
Někteří uživatelé mají na pokoji vlastní televizor, rozhlasový přijímač, stolní
lampičku, rychlovarnou konvici, hodiny, drobné upomínkové předměty z domova, vlastní
nábytek menších rozměrů (křeslo, polička), květinovou výzdobu. Součástí každého pokoje
(vyjma pokoje č. 1) je předsíň s odkládací stěnou. Pokoje mají vlastní sociální zařízení
(bezbariérové WC, sprchový kout, umyvadlo). Uživatelé mohou podle potřeby využívat
toaletní křesla, k ochraně soukromí uživatelů slouží mobilní zástěny. Na některých pokojích
mohou užívat obyvatelé malé chladničky.
Klientům je k dispozici signalizační zařízení pro přivolání pomoci – komunikace
klient – všeobecná sestra či pečovatelka, kromě pevné signalizace je klientům poskytnuta také
signalizace přenosná – signalizační zařízení tak mohou mít stále u sebe (někdo ji má
přidělanou na chodítku, jiný ji nosí např. na krku). Pokoje jsou vybaveny požární signalizací.
Pro soukromé telefonní hovory klienti mohou využít telefony na pokojích.
Společné prostory – vstupní prostory, chodby, místnost pro služby, jídelna,
společenská místnost s knihovnou, atrium, kaple, sedací koutky na chodbách, čajové kuchyně,
terasa, koupelna, WC, zahrada.
Výzdoba pokojů – k výzdobě pokoje může uživatel použít vlastní obrazy, poličky,
sošky, vázičky, květiny apod. Uživatelé mohou mít také vlastní lůžkoviny, povlečení,
polštářky apod. Snažíme se vytvořit útulné, domácí prostředí s přihlédnutím k individualitě
každého uživatele.
Zahrada – součástí areálu Domova je i prostorná zahrada, kde uživatelé odpočívají.
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K dispozici je zde altán s posezením, sezónně lavičky k posezení. Část zahrady je osázena
ovocnými stromy, jehličnany, okrasnými keři a květinami a keři rybízu. Pro usnadnění pohybu
jsou chodníky, nádvoří a vyhrazené parkoviště vyasfaltovány. Část zahrady je pro klienty
bariérová – kopcovitá. Přední část zahrady je zčásti vydlážděna. Součástí této zahrady je
velký altán. Velmi oblíbené jsou pojízdné truhlíky, kde uživatelé pomocí aktivizační
pracovnice pěstují zeleninu, květiny a bylinky. K dispozici je i tekoucí voda, pískoviště (pro
návštěvy s dětmi) a služby TOI TOI. Zahradu využíváme i při kulturních akcích a grilování.
NOVĚ BYL V ZADNÍ ČÁSTI BUDOVY POSTAVEN VENKOVNÍ VÝTAH, OD
KTERÉHO VEDE CHODNÍK. TEN SLOUŽÍ K BEZBARIÉROVÉMU PŘÍSTUPU NA
PARKOVIŠTĚ A DO PŘEDNÍ ČÁSTI ZAHRADY.

Návštěva Solné jeskyně ve Slavkově
Materiální, technické a hygienické podmínky:
Materiální podmínky – antidekubitní vzduchové matrace a pomůcky k prevenci
dekubitů, perličkové polohovací pomůcky, rehabilitační pomůcky (šlapadlo, rehabilitační
míče, pomůcky na cvičení, drobné vybavení pro cvičení jemné motoriky), inkontinentní
pomůcky, převazový materiál, pomůcky a materiál pro volnočasové aktivity, knihy
v knihovně, televize, DVD, videopřehrávač, stolní počítač s připojením na internet, sentable,
dataprojektor s promítacím plátnem (promítání filmů, fotografií), germicidní lampa, čističky
vzduchu, lampičky, vybavení kuchyňky – nádobí, mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice,
pečící trouba, ledničky, várnice s čajem, myčka na nádobí, indukční vařič. Zahradní nábytek –
lavičky, stoly, křesla, houpačka, mobilní zahrádky, zahradní altány.
Technické podmínky – výtahy, polohovací křesla a lůžka, elektricky ovladatelná vana,
jídelní stolky u lůžka, vzpřimovací hrazdy na postelích uživatelů, paravány, masážní křeslo,
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zvedací zařízení s příslušenstvím pro imobilní klienty, protiskluzové podložky, madla, vážící
židle, orientační tabule, vozíky na rozvoz jídla, prádla, mechanické invalidní vozíky pro
přepravu imobilních uživatelů, nově elektrický vozík, chodítka, polohovací křesla, pomůcky
pro trénování paměti a jemné motoriky, rolety, markýza na terase. Služební osobní vozidlo
slouží i k přepravě uživatelů.
Hygienické podmínky – hygiena Domova pro seniory Slavkov se řídí Provozním
řádem schváleným vedoucí protiepidemického oddělení Krajské hygienické stanice MS kraje
se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Opava. Součástí provozního řádu je i Dezinfekční řád.
Zařízení vytváří podmínky pro šetrný přístup k životnímu prostředí, zacházení
s globálními zdroji a plnění platných obecně závazných norem v této oblasti.
2.2.6 Aktivizační a kulturní činnosti
Aktivizační činností se snažíme dosáhnout zlepšení nebo alespoň uchování
soběstačnosti klientů a zároveň je podporujeme ve vytváření sociálních vazeb a
navazování nových kontaktů či přátelství.
Uživatelé se při aktivizačních a kulturních činnostech setkávají s ostatními obyvateli
domova, zaměstnanci, účinkujícími, s příbuznými i seniorkami ze Slavkova. Udržují sociální
vztahy a zároveň příjemně tráví svůj volný čas, a vytváří tak nové vzpomínky a zážitky.
Společenské akce bývají zaměřeny především na roční období a tradiční svátky (plesová
sezóna, Masopust, pálení čarodějnic, Velikonoce, Advent a mnoho dalších).
Aktivizační činnost je zajišťována v rámci přímé péče, tedy pracovníky v sociálních
službách, kteří mají aktivizaci klientů zakomponovanou v harmonogramu práce.
Aktivizační činnost v pracovních dnech také zajišťuje aktivizační pracovnice. Od
rána se věnuje obyvatelům domova v jídelně, následně při společném setkání v atriu, kde
denně trénují paměť, podle svých možností cvičí a zpívají. Při společných dopoledních i
odpoledních činnostech připravují ve společenské místnosti různé dekorace pro výzdobu
prostor domova, přáníčka a dárečky (pro různé dodavatele) k Vánocům, Velikonocům,
hrají společenské hry, zpívají, občas malují, stříhají, pečou buchtu, cukroví, vzpomínají,
povídají si, pomáhají při loupání ořechů, zpracování ovoce, poslouchají četbu, přesazují
květiny, v létě pečují o rostliny v pojízdných truhlících, občas společně slaví
narozeniny…
Pro aktivizaci byly také zakoupeny další pomůcky – pilka na řezání polystyrenu,
pájka na dřevo, drobné kreativní pomůcky – korálky, barvy na sklo, pískové barvy,
šablony, nůžky, výkresy, razítka, náboje do tavící pistole, společenské hry, puzzle, velký
terč na hod textilními balónky, pexeso, hudební nástroje – bubínek, xylofon, kroužky na
házení, knihy na procvičení paměti, dřevěná kolečka, dřevěné úložné bedničky, pravítka,
křivítka, vlny různých barev, kružítko, propisovací tužky, inkousty, zahradní nářadí na
práci v mobilních truhlících.
Individuálně je v pracovních dnech denně vyžíván seniory také interaktivní dotykový
stůl senTable, kde trénují kromě paměti také pozornost, rychlost myšlení, a schopnost
pochopení informací.
V rámci aktivizační činnosti se obyvatelé našeho domova pravidelně zúčastňují rovněž
všech Posezení s klienty pořádaných zaměstnanci domova, kavárniček převážně
hudebních, které externě zajišťuje ředitelka domova. Dvakrát ročně potěší naše seniory také
velmi zdařilá vystoupení dětí a jejich učitelek z místní mateřské školy. Výše zmíněných
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aktivit se také rádi účastní někteří příbuzní našich obyvatel a seniorky za Slavkova.
Novým prvkem v aktivizační činnosti se stal plaz agama vousatá jménem Eda, který
bydlí v teráriu ve společenské místnosti, a dohlíží na naše klienty. Ti jej rádi hladí, nosí, občas
mu někteří i něco povídají. Mimo Edu jezdí za našimi obyvateli pravidelně také již známý a
oblíbený pes Cany, králík Ňufík, občas také morče Paní Bobková.
Koncem měsíce pravidelně navštěvují obyvatele domova ve společenské místnosti
také filmový klub.
Příznivého počasí využívá aktivizační pracovnice celoročně k pobytům klientů
venku. Velmi oblíbené jsou vycházky mimo domov – do obchodu, na hřbitov, do kostela
nebo jen tak po Slavkově. Na všech vycházkách a výletech ale musí aktivizační pracovnice i
její kolegyně vozit všechny seniory (mimo 2) na invalidních vozíčcích, neboť zdravotní stav
jim již neumožňuje delší chůzi, a bojí se pro ně nebezpečných pádů.
Také zahrada je využívána od jara do podzimu při příznivém počasí téměř denně
k aktivizační činnosti. Obyvatelé, ale i návštěvy a účinkující kulturních vystoupení mají
hezké prostředí a společné posezení v altánu velmi rádi.
V rámci aktivizační činnosti vyjíždějí zaměstnanci domova a jejich obyvatelé také do
okolí. K přepravě využíváme služební automobil (sice malý, ale zatím jezdí), a také
autobus MHD. Oba dopravní prostředky však mají pro přepravu osob na vozíčcích své
limity, proto výlety opakujeme nebo autem jezdíme pro ostatní několikrát (např. k rybníku
Vrbovec nebo do Areálu chovatelů ve Slavkově). Podnikli jsme několik výletů do Opavy,
jeden do muzea v Holasovicích a jeden na Slezskou Hartu a do Bruntálu.
Několik našich uživatelů se také zúčastnilo veřejných akcí pořádaných ve Slavkově –
Den Slavkova, Setkání seniorů, Soutěž o nejlepší kulinářský výrobek, výstava drobného
zvířectva v areálu ČSCH.
Do aktivizační činnosti jsme v roce 2019 poprvé zapojili také dobrovolnice.
Všechny výše uvedené aktivizační činnosti jsou pro naše klienty dobrovolné. Snad
si každý klient v široké nabídce aktivit najde svůj předmět zájmu.
PŘÍPRAVA A VEDENÍ AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI JE VELMI NÁROČNÁ, NEBOŤ
VĚK KLIENTŮ, OMEZENÝ POHYB, ZHORŠENÁ MOTORIKA A ZRAK JIŽ
NEDOVOLUJÍ OBYVATELŮM DOMOVA SPOUSTU ČINNOSTÍ VYKONÁVAT. ČINNOSTI
JE TŘEBA STŘÍDAT A STÁLE HLEDAT NOVÁ TÉMATA, KTERÁ KLIENTY NESMÍ
NUDIT.

Zpracování rybízu ze zahrady Domova
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KAVÁRNIČKA – POSEZENÍ S JAKUBEM ŠTÝBAREM
ZDRAVOTNÍ
PŘEDNÁŠKA
O
BYLINKÁCH
A
MASTIČKÁCH NA BOLESTI POHYBOVÉHO APARÁTU
ČLOVĚKA – P. KAREL ŠTENBAUR
ZÁSTĚRKOVÝ PLES
OSLAVA NAROZENIN
FILMOVÝ KLUB – S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT
OSLAVA NAROZENIN
POHÁDKA O PEJSKOVI A KOČIČCE, JAK VAŘILI
DORT – VYSTOUPENÍ DĚTÍ ZŠ – DIVADELNÍ KROUŽEK
VALENTÝNSKÉ POSEZENÍ S KLIENTY + OSLAVA
NAROZENIN
AKTIVIZAČNÍ LITERÁRNÍ PROGRAM NA TÉMA
JOSEF LADA – Bc. EVA SCHWANOVÁ (PAMÁTNÍK PETRA
BEZRUČE, OPAVA)
POSEZENÍ S KLIENTY – MASOPUST
KAVÁRNIČKA – KARAOKE MUZIK OPAVA + OSLAVA
NAROZENIN

FILMOVÝ KLUB – SLUNCE, SENO, EROTIKA
ČESKÉ POHÁDKY – AKTIVIZAČNÍ LITERÁRNÍ
PROGRAM – Bc. EVA SCHWANOVÁ
„VÍTÁNÍ JARA“ – SPOLEČNÉ POSEZENÍ S KLIENTY +
OSLAVA NAROZENIN
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA – OKOLO KUBY –
MANŽELÉ POULÍKOVI (HOSTĚRÁDKY U VYŠKOVA)
KAVÁRNIČKA K MDŽ – KONCERT ŠIMONA
PEČENKY Z PRAHY
KAVÁRNIČKA – Z PERA SLAVNÝCH – BESEDA SE
SPISOVATELKOU Ph.Dr. MARIÍ FORMÁČKOVOU
OSLAVA NAROZENIN
FILMOVÝ KLUB – VESNIČKO MÁ STŘEDISKOVÁ
KAVÁRNIČKA – S RUDOU HEISSIGEM A OSLAVOU
NAROZENIN
OSLAVA NAROZENIN 2X
AKTIVIZAČNÍ LITERÁRNÍ PROGRAM NA TÉMA
OZVĚNY VELIKONOČNÍ – Bc. EVA SCHWANOVÁ
VÝLET DO OPAVY
NÁVŠTĚVA MÍSTNÍHO KOSTELA + PŘEDÁNÍ
VELIKONOČNÍHO BERÁNKA p. STAROSTOVI +
DROBNÉ NÁKUPY V OBCHODĚ
DEN MLÁĎAT – 2 VÝLETY NA ŠKOLNÍ STATEK V
OPAVĚ
„SLET ČARODĚJNIC“ – SPOLEČNÉ POSEZENÍ
S KLIENTY A SENIORKAMI ZE SLAVKOVA
FILMOVÝ KLUB – CHRÁM MATKY BOŽÍ V PAŘÍŽI
KAVÁRNIČKA – HRÁL A ZPÍVAL p. GRACA
OSLAVA NAROZENIN
POSEZENÍ S KLIENTY – „DEN MATEK“
AKTIVIZAČNÍ LITERÁRNÍ PROGRAM NA TÉMA
„OSLAVA SVÁTKU PRÁCE“ – BC. EVA SCHWANOVÁ
VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MŠ SLAVKOV KE DNI MATEK
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STAVĚNÍ A KÁCENÍ MÁJKY NA ZAHRADĚ DOMOVA
VÝLET DO OBCHODNÍHO DOMU BREDA V OPAVĚ –
MHD
FILMOVÝ KLUB – KOUPILI JSME ZOO
OSLAVA NAROZENIN
SMAŽENÍ VAJEC V AREÁLU CHOVATELŮ
VYCHÁZKA S POSEZENÍM V HOSPŮDCE „ŽUMPA“
VE SLAVKOVĚ
AKTIVIZAČNÍ LITERÁRNÍ PROGRAM NA TÉMA
„KULTURNÍ ODKAZ CYRILA A METODĚJE“ – Bc. EVA
SCHWANOVÁ
KAVÁRNIČKA „ŽIVIT SE MUZIKOU A CESTOVAT“ –
CESTOPISNÉ VYPRÁVĚNÍ PROVÁZENÉ PÍSNIČKAMI
O AUSTRÁLII, NOVÉM ZÉLANDU A INDONÉZII A O
PRÁCI NA ZAOCEÁNSKÉ LODI
NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYNĚ VE SLAVKOVĚ
POSEZENÍ S KLIENTY VĚNOVANÉ ZVÍŘATŮM –
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OPAVA
FILMOVÝ KLUB – JAK DOSTAT TATÍNKA DO
POLEPŠOVNY
KAVÁRNIČKA NA ZAHRADĚ – „TA NAŠE PÍSNIČKA
ČESKÁ“ – AGENTURA VIOLA Z OLOMOUCE
+ OSLAVA NAROZENIN
MLÉČNÝ
BAR
–
POSEZENÍ
NA
ZAHRADĚ
S OCHUTNÁVKOU MLÉČNÝCH KOKTEJLŮ
AKTIVIZAČNÍ LITERÁRNÍ PROGRAM NA TÉMA
„POUTNÍ MÍSTA VE SLEZSKU“ – BC. EVA
SCHWANOVÁ
SPOLEČNÁ VYCHÁZKA NA HŘBITOV A DO KOSTELA
VE SLAVKOVĚ
SPOLEČNÉ POSEZENÍ V HOSPŮDCE „ŽUMPA“ VE
SLAVKOVĚ – ŠLEHAČKOVÉ POHÁRY
OSLAVA
NAROZENIN
5x
+
VYSTOUPENÍ
BOHDANOVICKÝCH KOPRETINEK
FILMOVÝ KLUB – LÉTO S KOVBOJEM
KAVÁRNIČKA – HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ PETRA
KUČKERY Z OPAVY
NÁVŠTĚVA VÝSTAVY DOMÁCÍCH ZVÍŘAT –
AREÁL ČSCH SLAVKOV
POSEZENÍ S KLIENTY – „TURNAJ V KUŽELKÁCH“
VÝLET S KLIENTY DO HOLASOVIC – MUZEUM
SLEZSKÝ VENKOV
FILMOVÝ KLUB – HACHIKO – PŘÍBĚH PSA
OSLAVA NAROZENIN
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – SETKÁNÍ BÝVALÝCH
ZAMĚSTNANCŮ, SPOLEČNÉ POSEZENÍ S OBYVATELI
SENIORCENTRA
POSEZENÍ S KLIENTY NA ZAHRADĚ – PROGRAM NA
TÉMA „HURÁ ŠKOLA“
VÝLET DO BRUNTÁLU A NA PŘEHRADU SLEZSKÁ
HARTA BEZBARIÉROVÝM AUTOBUSEM

SETKÁNÍ SLAVKOVSKÝCH DŮCHODCŮ – KD
SLAVKOV
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FILMOVÝ KLUB – LÉTO S GENTLEMANEM
NÁVŠTĚVA VÝSTAVY „SVATBY“ VE SLEZSKÉM
MUZEU V OPAVĚ – DEN SENIORŮ
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA – VÝCHODNÍ KANADA –
MANŽELÉ POULÍKOVI (HOSTĚRÁDKY U VYŠKOVA)
KAVÁRNIČKA – PETR TOMEČEK – NEJKRÁSNĚJŠÍ A
NEJZNÁMĚJŠÍ MELODIE FILMOVÉHO PLÁTNA –
MAGICKÉ TÓNY PANOVY FLÉTNY ZA DOPROVODU
KLAVÍRU (NE PŘÍLIŠ ČASTÝ A ZNÁMÝ SÓLOVÝ
HUDEBNÍ NÁSTROJ)
POSEZENÍ S KLIENTY – VZPOMÍNKA NA KARLA
GOTTA S JAKUBEM ŠTÝBAREM
AKTIVIZAČNÍ LITERÁRNÍ PROGRAM NA TÉMA
„JOSEF V. PLEVA (MALÝ BOBEŠ)“ – BC. EVA
SCHWANOVÁ
FILMOVÝ KLUB – KAČENKA A STRAŠIDLA
DUŠIČKOVÁ SLAVNOST
POSEZENÍ S KLIENTY – „VINOBRANÍ“
NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYNĚ VE SLAVKOVĚ
KAVÁRNIČKA – VÁCLAV FAJFR ZPÍVAL A HRÁL NA
HELIGONKU (Učil ho na heligonku Jarek Nohavica a hrával s
Pepou Streichlem, teď také trochu spolupracuje s Jardou
Wykrentem)
OSLAVA NAROZENIN
AKTIVIZAČNÍ LITERÁRNÍ PROGRAM NA TÉMA
„VÁCLAV HAVEL – CESTA SVOBODY“ – BC. EVA
SCHWANOVÁ
POSEZENÍ S KLIENTY – „PODZIM“
KAVÁRNIČKA – ZOLTÁN KOVÁČ A BOB STEBNICKÝ
1. ADVENTNÍ KONCERT – DĚTSKÝ FOLKLORNÍ
SOUBOR ÚSMĚV ZE STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU V
OPAVĚ – SBOROVÝ ZPĚV
FILMOVÝ KLUB – VÁNOČNÍ KOLEDA
MIKULÁŠSKÁ KAVÁRNIČKA S AGENTUROU VIOLA
OLOMOUC A ŽÁKY 9. TŘÍDY ZŠ SLAVKOV
AKTIVIZAČNÍ LITERÁRNÍ PROGRAM NA TÉMA
ADVENTNÍ ČAS
2. ADVENTNÍ KONCERT – JAROSLAV BENEŠ,
KARLÍNSKÉ DIVADLO PRAHA
3. ADVENTNÍ KONCERT – UMĚLECKÁ AGENTURA
KARLA SMOLKY
VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
SLAVKOV
SPOLEČNÝ ŠTĚDROVEČERNÍ OBĚD + 4. ADVENTNÍ
KONCERT – ZDENKA MERVOVÁ + OLDŘICH
KOLOVRAT
SILVESTROVSKÁ KAVÁRNIČKA – DECHOVÁ HUDBA
HLUČÍŇANKA
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2.2.6.1 Specifické aktivity Dps
Návštěvy kněze v domově – 1x týdně.
Možnost dalších duchovních setkání podle individuální dohody klientů a pana faráře.
Denně je k dispozici klientům také kaplička, kterou někteří využívají pravidelně, jiní se
jednou týdně zúčastňují společné bohoslužby.
Prodej zboží externími firmami – 4x ročně prodej textilu, 2x ročně prodej spodního
prádla,
2x ročně prodej belgických čokolád.
2.2.6.2 Činnosti pohybové a rehabilitační
Individuální rehabilitační (pohybovou) činnost klientům poskytují pracovníci
v sociálních službách dle pokynů všeobecných sester – např. nácvik chůze, dechová cvičení,
nácviky soběstačnosti, polohování, masáže. Domov nemá kvalifikovaného fyzioterapeuta.
K procvičování jemné motoriky mají možnost klienti využít masážní míčky a
mřížkový pryžový balon. Dále jsou k dispozici: perličková koupel, rehabilitační šlapadla
(pedálové rotopedy), masážní lehátko, ruční masážní přístroj, chodítka a gumové míče.
Pro cvičení hrubé motoriky klientů bylo pořízeno elektrické šlapací kolo, využívané
k procvičování horních a dolních končetin.
V rámci výše uvedených činností nabízíme obyvatelům domova různé aktivity:
individuální a skupinové ranní rozcvičky v atriu a podpora celkové aktivity klientů
individuální vycházky – podle počasí a časových možností personálu nebo příbuzných
klientů
individuální nebo společný pobyt v prostorách zahrady – altány, posezení pod ořechem.
2.2.6.3 Činnosti vzdělávací
mají především informativní charakter
práce s internetem – pracují zaměstnanci, a získané informace předávají na společných
posezeních (obyvatelé domova neprojevují o práci s internetem zájem)
jeden z nových obyvatelů domova má na pokoji vlastní počítač a využívá internet
křížovky
společná nebo individuální četba
sledování TV pořadů (individuálně)
četba aktuálních zpráv z tisku
3 cestopisné přednášky – v roce 2019
Tisk:
místní tisk – Slavkovský zpravodaj – velmi oblíbený
denní tisk – předplatné: Region Opavsko, Moravskoslezský deník, Katolické noviny, TV
revue, … individuální odběr obyvatelů domova – vlastní úhrada
Odborný tisk pro zaměstnance:
Práce a mzda
měsíčník
Mzdová účetní
měsíčník
Listy sociální práce
čtvrtletník
Sociální služby
měsíčník, vydává APSS ČR
Rezidenční péče
odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče
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2.2.6.4 Fakultativní a další služby
Poskytovatel nabízí a umožní uživateli využívat dle svého vlastního rozhodnutí
následující fakultativní činnosti:
pravidelné poskytování služeb kadeřnice, pedikérky a kosmetičky za jimi stanovenou
cenu a kvalitu,
možnost dopravy služebním osobním autem pro individuální potřeby klientů.

Návštěva pořadu „Sejdeme se na cibulce“ – Slezská univerzita v Opavě

III. Zdravotní péče
Zdravotní péči klientům poskytují tři všeobecné sestry sloužící ve dvousměnném
nepřetržitém provozu od 6.00 – 22.00 hodin. Na postu všeobecných sester došlo v průběhu
roku ke změně. Tři stávající všeobecné sestry odešly z našeho domova (starobní důchod, FN
Ostrava, Úřad práce). Dvě nové všeobecné sestry prošly zkušebním obdobím, a již pracují
samostatně.
Zdravotní stav seniorů pravidelně sleduje praktická lékařka MUDr. Cihlářová, která
dochází do našeho domova v nepravidelných ordinačních hodinách z důvodu čerpání
mateřské dovolené. V případě akutní potřeby vždy přijede za nemocným klientem na
návštěvu. Z externích lékařů dochází do domova 2x ročně ortoped MUDr. Tesarčík, který
našim klientům zajišťuje kompenzační pomůcky (invalidní vozíky, čtyřkolová chodítka…). S
ostatními odbornými lékaři komunikují všeobecné sestry pomocí emailové pošty, popřípadě
telefonickými konzultacemi.
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Všeobecné sestry poskytují obyvatelům domova komplexní ošetřovatelskou péči.
Pravidelně sledují zdravotní stav klientů, plní ordinace lékařky, dohlíží nad správným
užíváním léků, zajišťují recepty u odborných lékařů. Předepsané léky pro obyvatele domova
dodává lékárna Hypernova z Opavy, se kterou udržujeme dlouholetou dobrou spolupráci.
Dále všeobecné sestry zajišťují pravidelné kontroly klientům dispenzarizovaných u
odborných lékařů, plánují dle indikace obvodní lékařky odběry biologického materiálu,
zajišťují jejich transport do laboratoře Spadia a. s. Pravidelně přehodnocují ošetřovatelské
plány klientů, a to vždy při zhoršení jejich zdravotního stavu nebo při propuštění
z hospitalizace. Řídí se harmonogramem práce, ředí dezinfekční roztoky, kontrolují expirace
léků, sledují jejich zásoby, doplňují zdravotnický materiál, který do domova již čtvrtým
rokem nakupují u firmy Lohmann& Rauscher. Kontrolují kognitivní funkce klientů, vedou
zdravotní ošetřovatelskou dokumentaci v programu Cygnus 2. Prostřednictvím programu
Cygnus všeobecné sestry vykazují poskytování ošetřovatelské péče k úhradě Všeobecné
zdravotní pojišťovně a Revírní bratrské pojišťovně, se kterými má naše organizace uzavřeny
dlouhodobě smlouvy.

3. 1 Odborná ambulantní péče
AMBULANCE
Ambulance bolesti
Cévní
Diabetologická
Psychiatrická
Kardiologická
Kožní
Chirurgická
Urologická
Plicní
Ortopedická
ORL
Oční
Neurologická
Nutriční
Onkologie
Gastroskopická ambulance

2017
1
1
5
6
6
5
1
3
2
1
2
5
1
6
0
1

2018
2
1
4
5
6
2
2
3
2
0
2
5
1
1
1
2

2019
2
1
3
5
6
2
0
6
2
0
0
5
1
1
2
3

46

39

39

AMBULANTNÍ VYŠETŘENÍ
CELKEM

3. 2 Hospitalizace klientů 2019
Ve sledovaném období bylo
hospitalizováno celkem
klientů
Interní oddělení SN Opava
Infekční oddělení SN Opava
Chirurgické oddělení SN
Opava
Neurologické odd. SN
Opava

Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
obyvatel/počet dní obyvatel/počet dní obyvatel/počet dní
7/268
2/16
0

14/258
1/22
3/29

8/86
5/28
4/94

1/7

1/3

0
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Plicní oddělení SN Opava
Psychiatrická nemocnice
Opava
ORL oddělení SN Opava
ARO SN Opava
Urologické oddělení SN
Opava
Kožní odd. SN Opava
Traumatolog. odd. SN
Opava
Fakultní nemocnice Ostrava
Gynekologie Opava
Rehabilitační ústav Hrabyně
CELKEM

3/58
0

4/78
2/45

6/144
0

1/7
0
2/9

0
0
1/9

0
1/4
0

0
0

1/8
3/31

0
1/31

2/10
0
1/34
19/409

0
0
0
30/483

1/4
1/1
0
27/392

Příjmy od zdravotních pojišťoven
1200000

400000

Všeobecná zdravotní pojišťovna
Revírní bratrská pokladna
238 987

358 860

600000

423 057

781 917

800000

383 264

1000000

1 240 721

693 883

1 077 147

1 001 734

1400000

celkem

200000
0
k 31.12.2017

k 31.12.2018

k 31.12.2019

IV. Stravování
Stravovací provoz Domova pro seniory připravuje celodenní stravu pro uživatele, dále
obědy pro zaměstnance a cizí strávníky.
Pro naše klienty je zajišťována strava pro dietu č. 3 – normální strava (20 osob), dietu
č. 9 – diabetická strava (7 osob), dietu č. 9S – diabetická strava speciální (1 osoba), dietu č. 4
– s omezením tuku (dle zdravotního stavu), dietu č. 1 – kašovitou (3 osoby).
Stravu dále mechanicky upravujeme dle aktuálního zdravotního stavu uživatelů (mletá
strava pro 12 klientů). Klienti, zaměstnanci i cizí strávníci si nově od března 2019 vybírají ze
dvou druhů obědů – první varianta je klasická česká kuchyně, druhá varianta je v režimu
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dietního stravování (odpovídá dietě č. 4 – s omezením tuků). Uživatelé si také vybírají ze
dvou druhů večeří.
V rámci aktivizační činnosti každý měsíc probíhají hudební kavárničky, posezení
s klienty a další aktivizační programy, kde se snažíme klientům zpříjemnit část dne. Na tyto
akce kuchyně připravuje občerstvení. Jaro jsme již tradičně přivítali vkusnou výzdobou
jídelny a nechyběla ani chutná a pestrá jarní snídaně. K svátkům jara u nás neodmyslitelně
patří pečení beránků. Na Velikonoční pondělí nechyběla „Kachna se zelím“ a další dobroty.
Klientům a zaměstnancům velmi chutnalo, a svátky si užili. Svátek sv. Ducha je pro nás
spojen se smaženicí na ohni. V Areálu chovatelů je velmi příjemné prostředí a smaženice se
slaninou připravována na ohni je velkou dobrotou pro všechny účastníky. V době července a
srpna hojně využíváme pergolu ke společným posezením. Zaměstnanci stravovacího provozu
si pro uživatele připravili ochutnávku nápojů – „Mléčný bar“. Pro osvěžení jsme namíchali
čtyři druhy koktejlů – z lesního ovoce, broskvový, meruňkový a tradiční jahodový. Na
zakousnutí byly přichystány máslové croissanty právě vytažené z trouby. Posezení jsme si
všichni užili a jistě ho rádi zopakujeme. V době čerpání řádných dovolených o prázdninách se
ve školní jídelně nevaří, a tak mnozí strávníci přicházejí na obědy do našeho domova. V roce
2019 nám přibylo 25 nových cizích strávníků. Z kapacitních důvodů jsme ještě další museli
odmítnout.
Jako každý rok v září proběhl Den otevřených dveří. Ani tady kuchyně nesměla
chybět. Uvařili jsme sváteční oběd, napekli zákusky, připravili saláty a další pochoutky.
Setkání bývalých a stávajících zaměstnanců, posezení s klienty i hosty, bohatý kulturní
program a svátečně upravený raut je vždy zárukou skvěle stráveného dne. Nebyl by podzim v
domově, kdyby se celým domem nelinula vůně bramborových placek. Kuchaři je usmažili v
atriu při společném Posezení s klienty. Pomalu se blížil adventní čas, a v tuto dobu pravidelně
pečeme perníčky nejen pro klienty, ale také na akci „Slavnostní rozsvícení stromku v obci“.
Vanilkové rohlíčky, linecké a další druhy cukroví jsme napekli a nazdobili spolu s klienty.
Poslední akcí před Štědrým dnem je slavnostní oběd. Vánočně nazdobené atrium, stoly plné
cukroví, ovoce a zákusků, setkání uživatelů v představiteli obce, hosty, zaměstnanců a krásný
hudební program k této akci neodmyslitelně patří. Je důstojným ukončením roku.
V průběhu celého roku zpracováváme data stravovacího provozu v programu Cygnus.
Pravidelně doplňujeme jídelní lístky, a snažíme se je aktualizovat dle přání uživatelů nebo
pořádaných akcí. Při nákupech zboží využíváme různých výhodných cenových nabídek nejen
u dodavatelů, ale jezdíme nakupovat také do obchodních řetězců v Opavě.
Inventář kuchyně jsme doplnili o nádobí speciálně upravené pro potřeby klientů
(dělené talíře, odlehčené hrnky), příbory, talíře, sklenice, hrnce a konvice na čaj. Aby personál
kuchyně nemusel přenášet při vaření těžké hrnce, byl jim k ulehčení námahy zakoupen "na
míru" nerezový vozík na převážení hrnců. Pro přepravu stravy klientům do jednotlivých
poschodí byly zakoupeny dva odhlučněné jídelní vozíky. Do skladu potravin byl zakoupen
nový mrazák na ryby (původní byl z roku 2005 a již nebyla možná oprava), pod který bylo
nutno zakoupit také podstavec.
Při srovnání počtu skutečně odebraných obědů bylo zjištěno navýšení oproti roku
2018 o 989 porcí (rok 2018 – 16.302 porcí; rok 2019 – 17.291 porcí).
Personální zajištění kuchyně zůstalo i v roce 2019 stejné – 3 kuchaři pracují pod
vedením vedoucí stravovacího provozu celoročně ve dvou směnách včetně svátků a víkendů.
V kuchyni nevypomáhá žádná pomocná síla (kuchaři myjí nádobí i uklízejí a přebírají zboží),
pouze v době jejich nemoci nebo čerpání řádných dovolených je nově střídají dvě pracovnice
na dohodu o provedení práce.
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4. 1 Počty skutečně odebraných porcí od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

Klienti
4 (s omezením tuků)
9 (diabetická)
3 (racionální)
9/1 (diabetická
kašovitá)
1 (racionální kašovitá)
Součet
Ostatní
Zaměstnanci
Cizí
Součet
Celkem za období

Snídaně

Svačinka

Oběd

Svačina

Večeře

Druhá
večeře

0
3 125
7 239
139

0
3 082
7 222
139

0
3 083
7 211
139

0
3 085
7 230
138

0
3 089
7 239
139

0
59
0
0

372
10 875

372
10 815

373
10 806

373
10 826

375
10 842

0
59

0
0
0
10 875

0
0
0
10 815

4 606
1 879
6 485
17 291

0
0
0
10 826

0
0
0
10 842

0
0
0
59

Mléčný bar
První jarní den v naší kuchyni
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V. Zaměstnanci
5.1 Počet zaměstnanců k 31. 12. 2019
SKUPINA
THP – ředitelka
Sociální pracovnice
Vedoucí sociální péče (Pracovník
v sociálních službách)
Pracovník v sociálních službách
10 x 1
1 x 0,5 (osoba zdravotně znevýhodněná)
1 x DPČ
1 x DPP

Pracovnice v sociálních službách –
aktivizační
Všeobecná sestra
1 z nich má navíc funkci vedoucí zdravotní
péče
Vedoucí stravovacího provozu
Kuchařka

Uklízečka

Počet osob
krát (x) úvazek
1x1
1x1
1x1

VZDĚLÁNÍ
1 vysokoškolské
1 vysokoškolské
1 vysokoškolské

2 střední odborné (ošetřovatelství)
s maturitou
3 střední odborné s maturitou
+ kurz pracovník v sociálních službách
1 střední odborné bez maturity
+ kurz pracovník v sociálních službách
3 vyučen(a) v oboru ošetřovatel +
1DPČ
3 vyučena + kurz pracovník
v sociálních
službách
1x1
1 vyučena + kurz
3x1
1x1
3x1
1 x DPČ

1 vysokoškolské
2 střední odborné
s maturitou
1 střední odborné
s maturitou
1 střední odborné
s maturitou
1 vyučena v oboru
1 vyučen v oboru
3 vyučena

1 x 0,9375
1 x 0,875
1 x 0,6875
Pradlena, švadlena
1x1
1 vyučena
Údržbář
1 x 0,5
1 vyučen
1 x DPP (údržba 1 vyučen
zahrady)
27 OSOB / ÚVAZKY CELKEM 25,5
POČET OSOB A ÚVAZKY CELKEM
4 OSOBY/ 2x DPČ +2x DPP
OD 1. 6. 2019 NEMÁ DOMOV ZAMĚSTNANOU ÚČETNÍ.
ÚČETNICTVÍ ORGANIZACE VEDE FIRMA HANA MARETHOVÁ Z VÍTKOVA.
DOMOV NEMÁ ŽÁDNÉHO ADMINISTRATIVNÍHO ZAMĚSTNANCE,
POUZE ŘEDITELKU.
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5.2 Vzdělávání zaměstnanců v roce 2019
Zákon č. 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách § 116 uvádí:
(9) Zaměstnavatel je povinen zabezpečit pracovníku v sociálních službách další
vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si obnovuje, upevňuje a
doplňuje kvalifikaci. Účast na dalším vzdělávání se považuje za prohlubování kvalifikace
podle zvláštního právního předpisu. Uvedenou zákonnou povinnost v roce 2019 splnilo 10
pracovníků v sociálních službách. Dvě pracovnice z důvodu dlouhodobé pracovní
neschopnosti nesplnily. Jejich vedoucí a sociální pracovnice splnili.
Stálé vzdělávání a profesní rozvoj jsou nezbytným předpokladem pro kvalitní výkon
každé profese. V sociálních službách je vzdělávání obzvláště důležité, neboť osoby
poskytující tyto služby pracují s lidmi na jejich práci závislými.
Pozornost zaměřujeme především k tématům souvisejícím s kvalitou poskytovaných
služeb, metodami sociální práce a přístupy v sociálních službách, obzvláště těch, které jsou
poskytovány osobám s demencí a seniorům se zdravotním znevýhodněním. Vycházíme
z potřeb praxe a věnujeme se také paliativní péči a kvalitě života našich seniorů.
Vzdělávacích seminářů se mimo pracovníky v sociálních službách, jejich vedoucích a
sociální pracovnice zúčastnila také ředitelka organizace.
Všichni zaměstnanci na pravidelných měsíčních provozních poradách jsou pak
posluchači vzdělávacích seminářů, které si připravují podle harmonogramu pracovníci
v sociálních službách nebo všeobecné sestry. Ředitelkou organizace jsou pak všichni
informováni o zprávách a novinkách zasílaných z ministerstva práce a sociálních věcí.

„Masopust“
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Nikdo se neohlíží na vnější vzhled toho, kdo má šlechetnou duši, široké srdce a je vzdělaný.“ —
Anne Brontë britská spisovatelka a básnířka (1820 – 1849)
Seznam školení, seminářů na rok 2019

DATUM

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ
AKCE

CENA
v Kč

PROFESE

AGENTURA

10. 1.

Odměňování zaměstnanců
ve veřejných službách a
správě – změny v roce
2019

1 690,-

ŘEDITELKA

VC Morava

15. 1.

BOZP

1 573,-

VŠICHNI
ZAMĚSTNANCI

1 390,-

ÚČETNÍ

Norbert Chalupa
Chlebičov
Vzdělávací agentura
DENDRA

1 650,-

ÚČETNÍ

VC Morava

1 815,-

ÚČETNÍ

Ing. Jiří Turoň
Havířov

2 090,-

ŘEDITELKA

ANAG, spo. s r.o.

800,-

2x PRACOVNÍCI
V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH

UNTRACO, v.o.s.

2 090,-

ÚČETNÍ

ANAG, spol. s r.o.

1300,-

ÚČETNÍ

Oldřich Netoušek
Organizování kurzů
Brno

2 670,-

3x PRACOVNÍCI
V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH

APSS ČR, z.s.

2 670,-

3x PRACOVNÍCI
V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH

APSS ČR, z.s.

22. 1.
25. 1.

4. 2.
19. 2.
21. – 22.
2.

22. 2.

6. 3.
6. 3.
14. 3.
18. 3.

19. 3.

Aktuálně ke zdaňování
mezd v roce 2018 a 2019
Daňové přiznání ÚSC a
PO za rok 2018 vč.
rekapitulace účetní
závěrky
Účetnictví a daně po
zřízených ÚSC na přelomu
let 2018 a 2019
Novely ZP a další aktuality
v pracovním právu 2019
Konzultant pro
inkontinenci
Změny ve mzdové účtárně
a personální oblasti od
1. 1. 2019 aneb co musí
znát mzdová účetní
v novém roce
Účetnictví příspěvkových
organizací 2019
Motivace versus
manipulace klientů
v sociálních službách
Asertivita jako strategie
jednání pro pracovníky
soc. služeb
Prevence závislosti klienta
na sociální službě
Adaptační proces klienta
v zařízení sociálních
služeb

2 670,-

3 560,-

3x PRACOVNÍCI
V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH
3x PRACOVNÍCI
V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH,
SOCIÁLNÍ
PRACOVNICE

APSS ČR, z.s.

APSS ČR, z.s.
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2. 4.
3. 4.

Komunikace v obrazech se
zaměřením na osoby s
demencí
Etika v obrazech ve
službách sociální prevence

2 670,-

2 670,-

3. 4.

Péče o seniory s demencí –
kulatý stůl

0,-

9. 4.

Podpora kvality života
klientů s demencí – školící
akce

2 180,-

9. 4.
9. 4.
11. 4.
28. 5.
29. 5.

Verbálně nekomunikující –
úvod k metodám AAK
Příprava poskytovatelů
sociálních služeb na
inspekci kvality
Komunikace v obrazech se
zaměřením na osoby s
demencí
Sociální služby – sociální
šetření vč. poradenství a
aktuality 2019
Odměňování zaměstnanců
v sociálních službách

1 780,-

APSS ČR, z.s.

1 690,-

SOCIÁLNÍ
PRACOVNICE

Vzdělávací centrum
Morava Ostrava

790,-

ŘEDITELKA

APSS ČR, z.s.

2x PRACOVNÍCI
V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH
ŘEDITELKA,
SOCIÁLNÍ
PRACOVNICE
4x PRACOVNÍCI
V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH

Moravskoslezský kraj

1 750,-

ŘEDITELKA

Vzdělávací centrum
pro veřejnou správu
ČR

0,-

1 PRACOVNICE
V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH

Slezské zemské
muzeum v Opavě

1 450,-

ÚDRŽBÁŘ

Vít Rozsypal
Opava

1 690,-

ŘEDITELKA

Vzdělávací centrum
Morava Ostrava

0,-

24. 9.

APSS ČR, z.s.

2x PRACOVNÍCI
V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH

Kvalita v dlouhodobé péči
o seniory – kulatý stůl

18. 9.

Domov pro seniory
Krnov

1 780,-

7. 6.

30. 8.

Moravskoslezský kraj

APSS ČR, z.s.

2 000,-

18. 6.

APSS ČR, z.s.

2x PRACOVNÍCI
V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH

Obecná konference Abena

Hlavní příčiny stresu a
jeho odstraňování
Jak si udržet a rozvíjet
spokojenost, když
pracujeme s lidmi
Seminář pro pedagogy,
edukátory, lektory a jiné
pracovníky s dětmi, žáky,
studenty a klienty se
specifickými potřebami
Školení obsluh kotlů
nízkotlakých kotelen,
plynových zařízení a
tlakových zařízení
Sociální služby – aktuality
a praxe

3x PRACOVNÍCI
V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH
SOCIÁLNÍ
PRACOVNICE, 1x
PRACOVNICE
V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH
1x PRACOVNICE
V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH,
SOCIÁLNÍ
PRACOVNICE
2x PRACOVNÍCI
V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH

APSS ČR, z.s.

1 780,-

13. 6.

11. 6.

3x PRACOVNÍCI
V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH

3 560,-

UNTRACO, v.o.s.

APPS ČR, z.s.
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10. 10.

XI. výroční kongres
poskytovatelů soc. služeb

3 160,-

ŘEDITELKA
SOCIÁLNÍ
PRACOVNICE

APSS ČR, z.s.

16. 10.

Školení požární ochrany

2 275,-

VŠICHNI
ZAMĚSTNANCI

Jaromír Majewski
Servis požární ochrany,
Otice

17. 10.
17. 10.

24. 10.

5. 11.
25. 11.
28. 11.
13. 12.

Aktuální legislativa
v sociálních službách
Management rizikových
situací v soc. službách
Konference Bezbariérové
prostředí a aktuální
legislativa, přístupnost
kulturních památek v MS
kraji
Školení ČČK – První
pomoc
Práce s rodinou klienta
v sociálních službách
Asertivita jako strategie
pro jednání pro pracovníky
sociálních služeb
Sociální práce
s agresivním klientem

1 500,4 450,-

0,-

6 630,1 780,-

SOCIÁLNÍ
PRACOVNICE
5x PRACOVNÍCI
V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH
1 PRACOVNICE
V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH
VŠICHNI
ZAMĚSTNANCI
2x PRACOVNÍCI
V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH

My Via, s.r.o.
APSS ČR, z.s.

Moravskoslezský kraj

Oblastní spolek ČČK
Opava
APSS ČR

890,-

PRACOVNÍK
V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH

APSS ČR,z.s.

4 450,-

5x PRACOVNÍCI
V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH

APSS ČR, z.s.

5.3 Odborná praxe studentů vysokých škol
Každoročně umožňujeme studentům denního i dálkového studia z různých odborných
VOŠ a VŠ absolvovat v našem Seniorcentru odbornou praxi. Studenti denního studia Slezské
univerzity navštěvují náš domov pravidelně v úterky po dobu 12 týdnů. Praktikující studenti
tak mají možnost získávat potřebné znalosti, zkušenosti a dovednosti, zvláště z praxe sociální
pracovnice, se kterou absolvovali jednání se zájemci o poskytování našich služeb
v nemocnicích nebo domácnostech zájemců a sociální šetření týkající se zvýšení příspěvku na
péči. Většinu studentů zaujala aktivizační činnosti s klienty, a někteří se do ní velmi ochotně
zapojovali. V závěru praxe vypracují studenti Dotazník spokojenosti pro naše klienty. Ten
postupně s klienty vyplní a vyhodnotí bez zásahu zaměstnanců. Vyhodnocené dotazníky
slouží ke splnění Standardu kvality č. 15c – Zvyšování kvality sociální služby – Poskytovatel
zapojuje do hodnocení poskytované sociální služby také zaměstnance a další zainteresované
fyzické a právnické osoby.
SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, FAKULTA VEŘEJNÝCH POLIK V OPAVĚ
Obor studia: Sociální patologie a prevence
Termín praxe: 25. 2. – 24. 5. 2019
2 studentky Prezenčního studia – 72 hodin
2 studentky Kombinovaného studia – 72 hodin
VYSOKÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ HAVÍŘOV
Termín praxe: 1. 1. – 31. 3. 2019
1 studentka – 80 hodin
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STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OPAVA, P. O.
Zdravotnické lyceum
Exurze:
18. 9. 2019, 3. 12. 2019
SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, FAKULTA VEŘEJNÝCH POLIK V OPAVĚ
Obor studia: Sociální patologie a prevence
Termín praxe: 25. 2. – 24. 5. 2019
1 studentka Prezenčního studia - 160 hodin
1 student Kombinovaného studia – 160 hodin
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA
Magisterský studijní program v oboru speciální pedagogika
Vyplnění rozsáhlého dotazníku k diplomové práci – Úloha speciálních pedagogů v procesu
řešení kvality života seniorů v pobytových službách
Termín praxe: březen
1 studentka
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ TRUTNOV
Obor studia: Diplomovaná všeobecná sestra
Prázdninová odborná praxe – ošetřovatelská praxe
Termín praxe: 15. 7. – 19. 7. 2019
1. 9. – 6. 9. 2019
1 studentka Prezenčního studia
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V
PŘÍBRAMI.
Vyplnění dotazníku k diplomové práci – empirického výzkumu2 na téma Management
chronických ran v sociálních zařízeních
Odesláno: 23. 8. 2019
1 studentka
TEOLOGICKÁ
FAKULTA
JIHOČESKÉ
UNIVERZITY
V ČESKÝCH
BUDĚJOVICÍCH
Vyplnění dotazníku k diplomové práci na téma Pastorační pracovník v domově seniorů
Odesláno: 14. 9. 2019
1 studentka
MASARYKOVA UNIVERZITA, FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ
Vyplnění rozsáhlého dotazníku (18 stran) k diplomové práci – Profesní výzvy sociální práce
Mgr. Eva Jakubcová, projektová manažerka
Odesláno: 14. 9. 2019
MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO
Obor studia: Nutriční specialista
Vyplnění dotazníku k diplomové práci na téma Nutriční podpora formou sippingu u
klientů sociálních služeb
Odesláno: 30. 12. 2019
1 studentka
2

Empirický výzkum – naše společnost se zabývá aplikovaným sociologickým výzkumem, zaměřuje se na studium životních podmínek,
hodnot, postojů a názorů obyvatelstva. Zvláště se specializuje na rozbory sociálních problémů, na výzkum komunikace a politickou…

35

VI. Hospodaření
Zpráva o hospodaření za rok 2019 je samostatnou přílohou této zprávy
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Výlet do města Opavy

VII. Kontrolní činnost
7.1 Kontroly
11. 1. 2019
Kontrola vykonaná podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a podle §
88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258/2000 Sb.).
Kontrolující osoba:

Marcela Maňková, č. služebního průkazu 6426, KHS OSTRAVA

Předmět kontroly:
Plnění povinností stanovených v § 44a zákona č. 258/2000 Sb.
Kontrola předložených dokladů:
 Pravidla pro nakládání s NCHLaS ze dne 26. 11. 2015 a 1. 6. 2018
 Projednání pravidel na KHS v Opavě dne 21. 12. 2015 a 11. 7. 2018
 Bezpečnostní listy používaných chemikálií
 Školení BOZP ze dne 11. 6. 2018
Opatření k nápravě se neukládá. Pokuta neuložena, nedostatky nebyly zjištěny.
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7. 2. 2019 a 15. 2. 2019
Kontrola provedená podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb., o
inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o inspekci práce“)
v rozsahu ustanovení § 3 zákona o inspekci práce pořízený ve smyslu ustanovení § 9
písm. f) zákona č. 55/2012 Sb., o kontrole (dále jen „kontrolní řád“), Oblastním
inspektorátem práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě
(dále jen „oblastní inspektorát práce“).
Kontrolu vykonal inspektor: Ing. Rostislav Polášek, inspektor
Předmět kontroly:
 dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o
inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na dodržování
povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce
 dodržování povinnosti vyplývající z právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu
technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o
bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
Kontrolní zjištění:
1. V době kontroly ve vnějším prostoru objektu kontrolované osoby bylo zjištěno, že část
plynovodního potrubí ve skříni hlavního uzávěru není opatřena proti korozi, jak požaduje čl.
5. 4. 6 TPG 70401. Závada je doložena fotografií. Tím nejsou kontrolovanou osobou přijata
opatření k odstranění rizik – poškození této části plynovodu korozí a následný únik topného
plynu do prostoru.
Kontrolovaná osoba tak porušila ustanovení:
 § 102 ods. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů
 § 185 ods. 2 vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění
bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
Námitka, že rozebíratelný spoj byl opatřen olejovým nástřikem z důvodu zajištění funkčnosti
šroubení – se zamítá.
Námitka, že uvedená část potrubí není příslušenstvím Domova pro seniory, ale plynáren – se
zamítá.
Závada byla odstraněna, šroub byl natřen barvou.
2. Kontrolovaná osoba provozuje v kuchyni kombinovaný plynový sporák 700 BERTOS. Při
kontrole provozní dokumentace nebyla kontrolovanou osobou předložena dokumentace o
pravidelné kontrole tohoto zařízení. Kontrolovaná osoba nesplnila svoji povinnost zajistit, aby
technická zařízení byla z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodná pro práci, při
které budou používána.
Kontrolovaná osoba tak porušila ustanovení:
 § č odst. 1, písm. c) zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
Nedopatřením při revizi plynových zařízení nebyl zapsán plynový sporák, závada byla
odstraněna.
3. V době kontroly bylo zjištěno, že se ve venkovním prostoru (u plotu na hranici pozemku)
nachází skříň hlavního uzávěru plynu, v níž je také regulátor tlaku a plynoměr. Dvířka skříně
byla poškozená a nebyla zajištěna proti neoprávněné manipulaci nepovolanými osobami
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vhodným uzavíracím zařízením, jak požaduje čl. 4.6 TPG 609 01 a čl. 4.4.4 \tpg 704 01.
Kontrolovaná osoba nesplnila svoji povinnost zajistit, aby technická zařízení byla z hlediska
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodná pro práci, při které budou používána a byla
vybavena ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců.
Kontrolovaná osoba tak porušila ustanovení:
 § 4 odst. a) zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
Bylo odstraněno v průběhu kontroly.
Pokuta nebyla uložena.
14. 1. 2019
Na základě pověření vedoucího kontrolního orgánu ze dne 8. 1. 2019 k provedení následné
veřejnosprávní kontroly za rok 2018 u zřízené příspěvkové organizace Domov pro seniory
Seniorcentrum Slavkov, příspěvková organizace byla v souladu s Kontrolním řádem obce
Slavkov dne 14. 1. 2019 tato započata na místě u kontrolované osoby.
Kontrolní orgán:
Kontrolující osoba:

Obec Slavkov
Ing. Jiří Turoň, Havířov
Ing. Andrea Jančíková – zaměstnanec kontrolujícího

Při kontrole byly zjištěny opravitelné nedostatky, které je potřeba odstranit ještě před
uzavřením účetních knih za rok 2018.
18. 3. 2019
Kontrola vykonaná podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), podle
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2204 ze dne 29. dubna 2004 o
úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se
krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat a
podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258/2000 Sb.).
Předmět kontroly:
Plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb. v nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES)č. 852/2004 o hygieně potravin….
Kontrolující osoba:

Michaela Šlosárková, ÚP Opava, Olomoucká 82, KHS Ostrava

Kontrola stravovacího provozu – dodržování osobní a provozní hygieny, zdravotní průkazy,
živnostenský list, kontrola chladící a mrazící kapacity, měření a evidence teplot, dodací listy
potravin, faktury dodaného zboží, dodací listy pracovní postupy založené na zásadách
HACCP (popis výrobních procesů, analýza nebezpečí, stanovení kritických bodů…), skladů
potravin, vyhovující, namátkovou kontrolou lhůt spotřeby a minimální trvanlivosti nezjištěny
závady. Provedena kontrola sledovanosti bez závad. Alergeny značeny číselnou formou
v jídelním lístku číselnou formou – tento vyvěšen v jídelně včetně seznamu alergenů.
Lihoviny nepoužívány. Hovězí maso nezjištěno.
Opatření k nápravě se neukládá. Pokuta neuložena, nedostatky nebyly zjištěny.
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21. 10. 2019
Kontrola vykonaná podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „kontrolní řád“) a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon 258/2000 Sb.).
Kontrolující osoba:

vedoucí kontrolní skupiny p. Václav Guriča a p. Hana Balnerová,
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, ÚP Opava,
Olomoucká 82, KHS Ostrava
Kontrola zahájena dne 21. 10. 2019 úkonem: odběrem vzorků teplé vody ze tří odběrových
míst zařízení Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov, zámecká 66, 747 57 Slavkov.
Předmět kontroly:
Plnění povinností při zásobování teplou vodou, stanovených v § 3odst. 3, § 5 odst. 10 a 11
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 3 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 252/2004 Sb.,
kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly
pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých souvisejících zákonů.
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:
Den jeho provedení: 21. 11. 2019 vyhodnocením laboratorních protokolů č. 60164/2019,
60165/2019, 60168/2019 zpracovaných ZÚ Ostrava, ze dne 30. 10. 2019, doručených na KHS
MSK v Ostravě dne 31. 10. 2019.
Kontrolní zjištění:
Dne 21. 10. 2019 byla zahájena kontrola nad plněním povinností kontrolované osoby jako
výrobce teplé vody spojená s odběrem teplé vody. Na místě byla změřena teplota teplé vody
kalibrovaným teploměrem a obsah volného chloru. Přehled výsledků je uveden v tabulce (viz
protokol).
PROVEDENOU KONTROLOU NEBYLO PROVOZOVATELI PROKÁZÁNO PORUŠENÍ
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V ROZSAHU UVEDENÉM V BODĚ č. 7 TOHOTO PROTOKOLU.

7.2 Revize
7.2.1 Plynová zařízení
27. 03. 2019
Revize plynového zařízení dle vyhl. č. 85/78 Sb.
Odběrné plynové zařízení, domovní rozvod plynu, spotřební rozvod pro plynovou
kotelnu, kotelna
Druh revize:
provozní
Revizní technik:
Vít Rozsypal, revizní technik PZ, Opava
Odběrné plynové zařízení dle této revizní zprávy je způsobilé bezpečného provozu při
dodržení platných předpisů pro provoz OPZ.
27. 03. 2019
Odborná prohlídka nízkotlaké teplovodní kotelny III. Kategorie dle ust. vyhlášky č.
91/1993 ČÚBP
Revizní technik:
Vít Rozsypal, revizní technik PZ, Opava
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Kotelna je způsobilá bezpečného provozu při dodržení platných předpisů pro provoz
tohoto zařízení.
Provozní a zabezpečovací prvky byly odzkoušeny servisem v průběhu odborné prohlídky a
jsou funkční.
27. 03. 2019
Servisní kontrola a kalibrace detektoru úniku zemního plynu dle ust. TPG 938 01
Revizní technik:
Vít Rozsypal, revizní technik PZ, Opava
Provedení zkoušky funkce kalibračním plynem s obsahem 1% metanu
Detekční systém je funkční
27. 03. 2019
Revizní záznamy TNS
Provedena provozní revize TNS po výměně stávající EN REFIX DD 12.
Nádoba slouží k expanzi tlaku v ohřívači vody.
Revizní technik:
Vít Rozsypal, revizní technik PZ, Opava
Nádoba je způsobilá bezpečného provozu. Bezpečnostní výstroj byla odzkoušena dle ust.
ČSN 69 0012 a je funkční.
31. 07. 2019
Revize elektrického zařízení v koupelně po rekonstrukci
Druh revize:
výchozí
Revizní technik:
David Kalužík, Kravaře Kouty
Elektrické zařízení výše jmenovaného objektu bylo řádně odzkoušeno, změřeno a prohlédnuto
dle ČNS a porovnáno s dokumentací.
Revidované elektrické zařízení je schopné bezpečného provozu.
07. 10. 2019
Údržba a kontrola plynového odběrního zařízení
Provoz:
plynová kotelna
2 ks kotlů Buderus G 334
1 ks ohřívač vody Quantum Q7E-80-180
Revizní technik:
Ing. Jan Melecký, montáže, opravy, revize a zkoušky plynových
zařízení, Kravaře
Plynové zařízení je schopné bezpečného provozu.
25. 10. 2019
Revize spalinových cest
Revizní technik:
Kominictví – revizní technik spalinových cest – Vladimír Valchař,
Velké Heraltice
Spalinová cesta pro další provoz VYHOVUJE.
7.2.2 Výtahy
14. 3. 2019 + 6. 12. 2019
Revize zvedacího zařízení – schodišťová sedačka
Kontrolující osoba: Marek Polách RTZZ, revizní technik vyhrazených zdvihacích zařízení
Bez zjevných závad, nutno zavést servisní knihu - splněno
Sedačka je způsobilá provozu
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4. 1. + 28. 3. + 31. 6. + 20. 9. 2019
Odborná prohlídka výtahů – lůžkový
Kontrolující osoba: Milan Zapletal, odborný servisní pracovník
Bez zjevných závad 4x.
4. 1. 2019 + 21. 6. 2019
Odborná prohlídka výtahu – výtah do prádelny + výtah ve stravovacím provozu
Kontrolující osoba: Zapletal Milan, odborný servisní pracovník
Bez závad.

7.3 Opravy
DATUM
24. 1.
13. 2.
15. 2
13. 3.
1. 4.
14. 5.

23. 5.
24. 6.
15. 7.
23. 7.
2. 9.
9. 9.
23. 9.
7. 10.
20. 10.
2. 11.
14. 11.
18. 11.
18. 11.
15. 12.

OPRAVA
kuchyňský robot
topení
komunikátor
nářezový stroj
elektroinstalace
varný termostat
nerez sedačka v
koupelně
plechová skříň pro HUP
obložení
elektroinstalace kuchyně
výtah – výměna oleje
výtah
vana
kabeláž
vana
plynový kotel
drtič
pneu
obložení
obložení atrium
termostat várnice

17. 12.

křeslo

17. 12.
17. 12.
17. 12.
17. 12.

topné těleso
ventilátor atrium
rolety a markýzy
termostat várnice
podlahová
krytina
Jaromír Vaculík, Bruntál
koberec
výtah
HV výtahy s r. o. Opava
sušič
Alliance Laundry CE s r. o. Příbor

23. 5.

17. 12
18. 12.
20. 12.

OPRAVY CELKEM

FIRMA
CHLAZENÍ SERVIS s r. o. Opava
Zdeněk Hruška, Slavkov
Elektro FA PAVELEK s r. o. Opava
CHLAZENÍ SERVIS s r. o. Opava
Petr Pavelek, Stěbořice
CHLAZENÍ SERVIS s r. o. Opava

Kč
1 537,2 159,7 970,1 813,18 521,1 815,-

Milan Stoniš, Opava

3 025,-

Milan Stoniš, Opava
Klapetek Vladimír, Stěbořice
Petr Pavelek, Stěbořice
HV výtahy s r. o. Opava
OTIS a.s. Břeclav
ARJO Czech republic s r. o. Praha
Petr Pavelek, Stěbořice
ARJO Czech republic s r. o. Praha
Ing. Jan Melecký, Kravaře
CHLAZENÍ SERVIS s r. o. Opava
Lukáš Barč, Slavkov
Klapetek Vladimír, Stěbořice
Klapetek Vladimír, Stěbořice
CHLAZENÍ SERVIS s r. o. Opava
SIVAK medical tech s r. o., Hradec
Králové
Zdeněk Hruška, Slavkov
Petr Pavelek, Stěbořice
BOHEMIAFLEX CS s r. o. Opava
CHLAZENÍ SERVIS s r. o. Opava

20 105,36,52 500,987,70 398,1955,3 383,9 743,10 079,5 324,2 190,10,300,17 823,38 200,1 706,10,8 895,7 100,22 880,39 461,73,4 235,68 913,13,1 815,1.742,40,-

426.575,82 Kč

42

„Den mláďat“ – Školní statek Opava
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Závěrečné slovo
Vážení přátelé,

to všechno odnes čas... zpíval Waldemar Matuška v jednom svém hitu. Loučíme se s
tím, co bylo. Rok 2019 je již pár týdnů minulostí, a máme tu začátek nové cesty. Jedeme dál,
jedeme dál, jedeme dál... zpívá v závěru své písně Petr Janda a Petra Janů, a my „spřádáme“
plány na další dny, týdny, měsíce. V září letošního roku si připomeneme 15. výročí
slavnostního otevření našeho domova, v závěru roku pořádáme pravidelně slavnostní vánoční
setkání... Mezi tím nás čeká spousta práce, setkání, kulturních zážitků... Záleží na nás, jak
mnoho toho v roce 2020 dosáhneme. O tom, jak se nám vedlo, se dočtete v naší výroční
zprávě až zase za rok. Průběžně se o naší činnosti dozvíte na našich webových stránkách nebo
ve Slavkovském zpravodaji.
SKVĚLÝ START V LEDNU,
LÁSKU V ÚNORU,
HARMONII V BŘEZNU,
ŽÁDNÉ STAROSTI V DUBNU,
LEGRACI V KVĚTNU,
ŠTĚSTÍ OD ČERVNA DO LISTOPADU
A RADOST V PROSINCI!
PŘEJI VŠEM nastávající CELÝ SKVĚLÝ ROK 2020!

Loupání ořechů se Slavkovskými seniorkami

44

„Slavnostní vánoční oběd“ obyvatel, zaměstnanců a hostů

Srdečně děkuji:
všem zaměstnancům Seniorcentra za jejich obětavou a náročnou fyzickou i psychickou
práci a trpělivost,
zřizovateli Obci Slavkov a Moravskoslezskému kraji za poskytnuté finanční dotace,
spolupráci a podporu,
obvodní lékařce MUDr. Cihlářové a MUDr. Vašíkové za poskytování zdravotní péče
našim uživatelům, zaměstnancům a za spolupráci se všeobecnými sestrami,
panu faráři P. Tomaszi Sebastianu Juszkatovi za duchovní podporu,
panu Stanislavu Kosterovi za zpěv a hudební doprovod na varhany při mších,
panu Františku Weimannovi za ministrování při bohoslužbách,
rodinným příslušníkům našich uživatelů za spolupráci při péči o naše seniory,
všem účinkujícím, kteří nás obohatili o zážitky z kulturních vystoupení,
seniorkám ze Slavkova za pomoc při loupání ořechů a aktivní účast na kulturních akcích,
dobrovolnicím Michale Sedláčkové, Natálii Kertiové a p. Obročníkové za všechen čas
věnovaný našim seniorům,
p. Veselé za velkou pomoc při archivačních pracích,
p. Naděždě Šaškové a obyvatelům Seniorcentra za celoroční vkusnou výzdobu všech
prostor domova,
dodavatelům potravin, drogistického zboží, výrobků, léků a služeb,
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prezidentu Ing. Horeckému a kolektivu zaměstnanců Asociace poskytovatelů sociálních
služeb ČR za informace, rady, vzdělávací akce a výroční kongres poskytovatelů sociálních
služeb v Táboře,
všem příznivcům našeho Seniorcentra za veškerou podporu, kterou nám v uplynulém roce
poskytli a spolupracovali s námi na dalším zkvalitňování sociálních služeb,
zaměstnancům Úřadu práce, České správě sociálního zabezpečení, Slezské nemocnici
v Opavě, Okresního soudu v Opavě a dalším poskytovatelům sociálních služeb za
úspěšnou spolupráci,
vám všem za to, že čtete tuto výroční zprávu a dáváte tak najevo, že nás berete vážně,
všem sponzorům za finanční dary:









MANŽELŮM OPĚLOVÝM
MANŽELŮM GAVENDOVÝM
MUDr. VĚŘE KRÁLOVÉ
MARTINU SÁDLOVI
PAVLU PETRUŠKOVI
SNH-PHARMA s.r.o. provozovatel LÉKÁRNY HYPERNOVA
Ing. MORAVCOVI – MORAVEC KVALITNÍ PONOŽKY s.r.o.
PANÍ IVĚ ŠORMOVÉ – ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY

Mgr. Pavla Žaludová, ředitelka

Nejvzácnější na člověku není hlava plná vědomostí, ale srdce plné lásky, ucho ochotné
naslouchat a ruka připravená vždy pomoci.
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Kontakty
Statutární zástupce
ředitel:

Mgr. Pavla Žaludová

Telefon:

553 797 082

E-mail:

reditel@seniorcentrumslavkov.cz
dd@ seniorcentrumslavkov.cz
socialni@ seniorcentrumslavkov.cz
saskova@ seniorcentrumslavkov.cz

ředitelka
účetní, ekonom
sociální pracovnice
vedoucí stravovacího
provozu
primapece@ seniorcentrumslavkov.cz
vedoucí sociální péče
zdravotnipece@ seniorcentrumslavkov.cz vedoucí zdravotní péče

www stránky:

www.seniorcentrumslavkov.cz

Bankovní spojení:

197 288 246/0300

Datová schránka:

fi4kiyi
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